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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 évben – az Ybl bicentenárium évében- 
Schmidl Ferenc építészeti díjat alapított. Tette ezt nagy szülötte –Ybl Miklós- előtti tisztelgés céljából, 
valamint a díj névadója Schmidl Ferenc építész Székesfehérváron illetve Székesfehérvárért végzett 
máig ható - a város falain túlmutató- építészeti, főépítészi munkásságának elismeréseként. A díj célja 
az, hogy a város közössége kifejezze a megbecsülését azoknak az építészeknek, akik munkásságukkal 
hozzájárulnak Székesfehérvár építészeti kultúrájának magas színvonalú fenntartásához, illetve 
fejlődéséhez.  Akik művészi érzékenységükkel és mérnöki pontosságukkal az adott kor szellemében- 
mégis az ezredéves hagyományokba oltva- végzik építőművészi tevékenységüket. Schmidl Ferenc 
alapelve volt, hogy az építészetben nem a stílus, hanem a minőség az elsődleges.   A Schmidl Ferenc 
Építészeti Díj adományozásának is egyik legfontosabb értékmérője a minőség, az épített környezet 
minőségi alakítása.   

2016 évben Székesfehérvár Városa fenti alapelv következetes képviselőjének: Fodróczy József  DLA 
építésznek adományozza a Schmidl Ferenc Építészeti Díjat, aki a Sóstói Ipari Parkban megvalósult 
GRUNDFOS GMH-IV. szivattyúkat-gyártó és kutató-fejlesztő üzem mértéktartó építészeti 
megformálásával, valamint annak magas színvonalú – részleteiben is elmélyült- megvalósításával 
alkotott kimagaslót.  

 A hagyománynak és korszerűségnek egyszerre elkötelezett város vezérelve az élet minden területén 

a minőség vállalása. Az egykori középkori főváros – Székesfehérvár- mára erős gazdasági alapokon 

álló nagyváros, ahol az itt élők megtalálják mind a megélhetés, mind a kultúra, a sport és a 

kikapcsolódás fórumait. A megélhetést a munkahelyek biztosítják, és elmondhatjuk, hogy 

Székesfehérváron nem hogy munkanélküliség nincsen, de munkaerőhiány van. Székesfehérvár 

közismert történelmi jelentősége mellet büszke arra, hogy polgárai biztos egzisztenciát találnak a 

„Csitáry-érában” elkezdett ipar- és gazdaságfejlesztés kiteljesedéseként létrejött jelentős ipari-

gazdasági centrummá vált városban. Büszke arra az immár évszázados mérnöki kultúrára, amely 

napjainkra innovatív szakmák letelepedésének, illetve a felsőoktatásban a duális képzés 

megindításának lehetőségét teremtette meg. 

A város kitüntetett figyelemmel kíséri a munkahelyek építészetét. Miután életünk legnagyobb 

hányadát a munkahelyeinken töltjük, fontos, hogy azok magas színvonalú, élhető, szerethető helyek 

legyenek. A város ipari parkjaiban gombamód szaporodó ipari és szolgáltató épületek közül is 

kiemelkedik a GRUNDFOS gyártó és kutató-fejlesztő üzem. A rendeltetésnek maradéktalanul 

megfelelő pontos racionalizmusa mellett művészi eleganciája, könnyedsége példaadó épületté 

emelte a városban. Építészeti kvalitásai bizonyítják azt a Scmidl Ferenc által is hangoztatott tételt, 



hogy nincs szép vagy kevésbé szép feladat, mert a mégoly profán rendeltetést is -mint egy 

üzemépület - lehet és kell is művészi színvonalon megalkotni.  A GRUNDFOS épület koncepciójából és 

minden részletéből építészi elhivatottság és talentum sugárzik, mellyel valóban művészeti alkotás 

született.  

Fodróczy József győri építész, 1980-ban diplomadíjjal végzett a Budapesti Műszaki Egyetem 

Építészmérnöki karán. 1980-85-ig az Észak-dunántúli Tervező Vállalat (GYŐRITERV) építész tervezője, 

majd 1986-tól társakkal megalapítja a DIMENZIÓ Tervező Kft. –t melynek azóta is tagja, illetve 2008-

tól ügyvezető vezető tervezője. Számos jelentős épület fűződik a nevéhez. Többek között a Thermal 

Hotel Bük üdülő-gyógyszálló, Bükfürdőn, az Új Főposta, Győrben, a hévizi Tófürdő leégése után 

annak teljes újjáépítése, a NOKIA komáromi gyárkomplexuma, valamint a ROBERT BOSCH 

Elektronikai gyár épületegyüttesei Hatvanban és Miskolcon.  

Építész tervezői praxisa mellett tevékeny részt vállal Győri felsőoktatásban. 1993 óta folyamatosan 

oktat a Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszékén 2013-tól egyetemi docens beosztásban. 

Az alkotómunka és az egyetemi oktatás mellett a szakmai közéletben- építészkamarai 

tisztségviselőként, számos tervtanács tagjaként- is szolgálja az építészet ügyét. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2013 évben megépült   GRUNDFOS GMH-IV. 

szivattyúkat-gyártó és kutató-fejlesztő üzem épületének építészeti minősége alapján, 

Székesfehérvár épített környezetének magas színvonalú alakításáért, ezzel a város építészeti 

kultúrájának ápolása terén végzett példaértékű építészeti alkotó tevékenységéért    Schmidl Ferenc 

Építészeti Díjat adományoz  

Fodróczy József DLA építésznek.


